Domácí bohoslužba – 3. neděle velikonoční
1) Úvod
píseň: Před námi kráčí pán, zpěvník orlice s. 37
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Připravme se na setkání s naším Pánem.
Ty jsi první i poslední, alfa i omega, Pane: smiluj se nad námi.:
Pane, smiluj se nad námi.
Ty jsi Pán všech věků a vládneš dějinám, Kriste: smiluj se na námi.
Kriste smiluj se nad námi.
Tvé je království i moc i sláva, Pane: smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě.
Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský
Králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jednorozený Synu, Ježíši
Kriste. Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce. Ty, který snímáš
hříchy světa, smiluj se nad námi; ty, který snímáš hříchy světa,
přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se
nad námi. Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný
jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, se svatým Duchem ve slávě Boha
Otce. Amen.

2) Čteme z Písma svatého
1. čtení Sk 3,13-15.17-19

Jádrem je opět jednoduchá zvěst o Ježíšově smrti a vzkříšení
(v. 15) zasazená ovšem do poselství celého Písma (v.13.21-24).
Tento Ježíš ("jeho jméno") je však také tím, kdo s uzdravením a
silou vstupuje už teď do lidské bídy (v. 16).
Petr promluvil k lidu: "Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, Bůh
našich praotců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého jste vy sice
vydali a kterého jste se zřekli před Pilátem, ačkoliv on rozhodl, že
ho propustí. Vy jste se zřekli Svatého a Spravedlivého, a vyprosili
jste si milost pro vraha. Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho
vzkřísil z mrtvých, a my jsme toho svědky. Já ovšem vím, bratři, že
jste to udělali z nevědomosti, a stejně tak i vaši přední muži. Bůh
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to však dopustil, aby se tak splnilo, co předem oznámil ústy všech
svých proroků, že jeho Pomazaný musí trpět. Obraťte se tedy a
dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly zahlazeny."
Žalm 4
Notový zápis najdete na Ps004_01.pdf (sdh.cz)
Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!
Nebo:
Aleluja.
Bože, zastánce mého práva, vyslechni mě, když volám, - tys mě v
soužení vysvobodil, - smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu! *
Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého; - Hospodin
vyslyší, když k němu zavolám. *
Mnoho lidí říká: "Kdo nám ukáže dobro?" - Hospodine, ukaž nám
svou jasnou tvář! *
Usínám hned, sotva si v klidu lehnu, - vždyť ty sám, Hospodine,
dáváš mi přebývat v bezpečí! *
2. čtení 1 Jan 2,1-5a

Uvedené pasáži předchází ujištění, že Bůh odpouští hříchy,
kdykoliv je uznáváme (1,9). Jistota Božího odpuštění však nesmí
vést k nevázanému a bezuzdnému životu (v. 1). Naopak: skutečné
přijetí odpuštění vede k novému životu, k zachovávání Kristova
přikázání (v. 3).
Moje milé děti! Toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však
někdo, máme přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého. On je
smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy
celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, když
zachováváme jeho přikázání. Kdo tvrdí: "Znám ho", ale jeho
přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho
slovo zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k
dokonalosti.
píseň: Dnes mi řek můj přítel drahý, zpěvník Orlice s. 92
Evangelium Lk 24,35-48
2

Ukázání ran na rukou a nohou a nakonec i to, že před zraky
učedníků jedl, má prokázat totožnost vzkříšeného s ukřižovaným
Ježíšem. Dalo by se říct, že Lukáš ve své 24. kapitole postupuje
"pedagogicky": nejprve zvěst o Ježíšově vzkříšení, pak ujištění, že
Vzkříšený je "zcela lidský" ("podívejte se", "dotkněte se", "duch
nemá maso a kosti", "ukázal jim ruce a nohy", "vzal si a pojedl").
Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak
Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám
uprostřed nich. Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha.
Řekl jim: "Proč jste tak rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají
pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem
to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá
maso a kosti, jak to vidíte na mně." A po těch slovech jim ukázal
ruce a nohy. Pro samou radost však tomu pořád nemohli věřit a
jen se divili. Proto se jich zeptal: "Máte tady něco k jídlu?" Podali
mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: "To
je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s
vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově
Zákoně, v Prorocích i v Žalmech." Tehdy jim otevřel mysl, aby
rozuměli Písmu. A řekl jim: "Tak je psáno: Kristus bude trpět a
třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno
obrácení, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly
odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky."

Když učedníci viděli Pána, byli rozrušení. Měli strach a byli
ustrašení. Svírala je pochybnost. Co všechno může člověku bránit,
aby přijal evangelium. Emauzským učedníkům v tom zabraňuje
zklamání. Těm ostatním, kdo zůstali v Jeruzalémě snad strach
z oklamání nebo z toho, aby nenaletěli. S námi to bývá podobné.
Bojíme se toho, co dává Bůh. Je to tak dobré a krásné, že tomu
nemůžeme ani uvěřit. Ale Boží dar vždycky převyšuje lidská
očekávání. Pán ukazuje apoštolům ruce a nohy jako sovu
legitimaci. Vyzývá je, aby se těchto ran dotkli a přesvědčili se, že
je to on sám, protože jeho rány jsou navždy znamením pravosti
našeho Pána.

3) Společně prosíme
1. Prosíme o pomoc, abychom svým chováním a jednáním
dokázali zprostředkovat Tvůj pokoj lidem okolo nás.
2. Prosíme za všechny, kdo vlivem pandemie přišli o životní jistoty,
aby měli dost síly začít znovu.
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3. Prosíme za naše biřmovance a děti, které půjdou poprvé ke
Stolu Páně a za jejich rodiny.
4. Prosíme za lidi ve válkách, uprchlíky, hladovějící a jakkoli
strádající.
5. Prosíme o pomoc, abychom si dokázali vážit všeho bohatství,
které máme a dokázali se o ně podělit.
6. Prosíme za zlepšení situace v naší zemi a moudrost pro
všechny, kteří rozhodují o dalším vývoji.
7. Prosíme za našeho papeže Františka.
8. Prosíme o sílu a naději pro všechny nemocné a za všechny, kdo
se o ně starají.

4) Modlitba Otčenáš
Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, volejme:
Všichni: Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Amen.
Můžeme připojit i pozdrav pokoje:
Pokoj Kristův ať zůstává s námi. AMEN.

5) Požehnání
Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:
Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a
doveď nás do věčného života.
P: Dobrořečme Pánu. Aleluja, Aleluja
Všichni: Bohu díky. Aleluja, Aleluja
píseň: Dlouho již, zpěvník Orlice s.127
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